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a osobní hospodaření pro předškolní děti

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním věku prostřednictvím aktivit a her 
porozumět roli peněz ve společnosti. Děti díky němu získají poznatky a dovednosti potřebné pro moudré 
nakládání s penězi.

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů.

Sada výukových materiálů vzdělávacího programu JA Moje první peníze obsahuje podrobnou metodickou 
příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.

Přehled lekcí vzdělávacího programu  
JA Moje první peníze

1. lekce
Lekce se věnuje problematice rozhodování a aspektům, které toto rozhodování ovlivňují. Děti se naučí, že vlast-
ní rozhodnutí neovlivní pouze je samotné, ale může mít dopad i na okolí a naopak. Důležitým prvkem je i defi-
nice vlastních zájmů vzhledem k následné tvorbě rozhodnutí. Závěr lekce je poté věnován stanovení osobních 
rozhodnutí vzhledem k hodnotě peněz.

2. lekce
V této lekci se děti seznámí s tím, co jsou to potřeby a přání a jak je od sebe odlišovat. Budou schopny určit, co 
opravdu potřebují a díky tomu se správně a uvážlivě rozhodnout. Naučí se hospodařit s penězi tak, aby nejdříve 
uspokojily své potřeby a až poté si mohly splnit svá přání.Děti budou také seznámeny s různými typy obchodu, 
včetně směny zboží za zboží.

3. lekce
Na základě příběhu, ve kterém se hlavní postava snaží docílit stanovených plánů, se děti naučí, co všechno je 
třeba udělat k získání peněz a naplnění tak vlastních plánů. Třetí lekce popisuje roli peněz ve společnosti, dále 
pak různé typy prací a způsobů, jak si peníze vydělat.

4. lekce
Zde děti pochopí, proč je důležité šetřit a ukládat peníze. Naučí se stanovovat si spořící cíle a pochopí, k čemu 
jsou takové cíle dobré. Na závěr se seznámí s místy, kam je možno své peníze ukládat.

5. lekce
Pátá lekce vysvětluje, jaký význam má darování a sdílení. Na základě dalšího příběhu bude dětem vysvětleno, 
že peníze můžeme vydělávat i za jiným než osobním účelem. Děti se dále naučí organizovat a chronologicky 
řadit jednotlivé události vedoucí k naplnění jejich cílů.
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